LATVIJAS REPUBLIKAS FINANŠU MINISTRIJA
KOMUNIKĀCIJAS DEPARTAMENTS
Smilšu iela 1, Rīga, LV-1919  Tālrunis 67095405  Fakss 67083852  www.fm.gov.lv
E-pasts: info@fm.gov.lv

Informācija plašsaziņas līdzekļiem
09.10.2011.
Mikrokreditēšanas programmas pirmajā mēnesī izsniegti mikrokredīti 145 tūkstošu Ls
apmērā
Pirmajā Latvijas un Šveices Mikrokreditēšanas programmas darbības mēnesī (oktobrī) Hipotēku un
zemes banka (Hipotēku banka) uzņēmējiem izsniegusi 26 mikrokredītus par 145,8 tūkstošiem latu,
savukārt vērtēšanā vēl ir 30 aizdevumi 150 tūkstošu latu apmērā.
„Šis ir pozitīvs piemērs, kā Šveices un Eiropas Savienības finansējums, viens otru papildinot,
sniedz finansiālu un konsultatīvu atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmējiem mikrokredītu veidā.
Mikroaizdevumi parasti tiek vērtēti ar augstāku risku un nereti mazajiem uzņēmējiem ir grūtības
saņemt finansējumu savas idejas realizācijai vai attīstībai. Ar šīs atbalsta programmas uzsākšanu ir
palielinājusies iespēja tieši mazajiem uzņēmējiem saņemt mikroaizdevumus,” gandarījumu pauž
Finanšu ministrijas valsts sekretāres vietnieks Aleksandrs Antonovs
Vidējais izsniegtais aizdevuma lielums šobrīd ir 5,6 tūkstoši latu no maksimāli pieļaujamās summas
10 tūkstošu latu apmērā. Pozitīvi, ka līdz ar lielajām pilsētām mikroaizdevumi ir piešķirti arī samērā
attālos pagastos Latgalē (Rušonas), Zemgalē (Codes, Gailīšu) un Kurzemē (Gaviezes).
Secināts, ka 26 mikrouzņēmumu gadījumā pirms mikroaizdevumu piešķiršanas uzņēmumā ir
bijušas ~2,3 darba vietas, savukārt biznesa plāni paredz, ka pēc projekta realizācijas būs ~ 2,7 darba
vietas uzņēmumā. Mikroaizdevumi investīcijām izmantoti dažādām vajadzībām - telpu remontam,
iekārtu, aprīkojuma, inventāra iegādei, automašīnu iegādei, datoru tehnikas iegādei utml.
Analizējot pašreizējos mikroaizdevumu piešķiršanas tempus un apjomus, var prognozēt, ka
programmas šī gada apguves plāni tiks sasniegti savlaicīgi un apjoma ziņā, iespējams, ar
ievērojamu uzviju. Šī gada trijos mēnešos vien varētu tikt piešķirti ap 60 – 70 mikroaizdevumu
~ 350 tūkstošu latu apmērā. Mikroaizdevumu piešķiršanā ir piesaistītas Hipotēku bankas 10 filiāles.
Jau ziņots, ka šā gada jūnija beigās Finanšu ministrija un Šveices valdība parakstīja līgumu par
Mikrokreditēšanas programmas īstenošanu, kuras ietvaros Hipotēku banka uzņēmējiem
mikroaizdevumos kopumā izsniegs 4,4 miljonus latu, tai skaitā 800 tūkstoši latu liels ir Hipotēku
bankas līdzfinansējums. Aizdevumiem līdz 10 000 latu var pieteikties mikrouzņēmumi un
saimnieciskās darbības uzsācēji pirms mikrouzņēmuma izveidošanas. Mikroaizdevumi tiek piešķirti
mikrouzņēmumu biznesa projektu realizācijai – investīcijām un apgrozāmiem līdzekļiem.
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